


 

 5 كوني مركًزا
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
كوني مركًزا واجمعي حولك الناس ... 

 
كوين مركزًا وامجعي حولك الناس ... فاهللا سبحانه جعل يف 
الكون مراكز، وجعل أشياء أخرى تدور حول هذه املراكز، هذه 

املراكز هي أشياء قوة  تتثرر با باقي املخلوقات فتدور حوهلا، من 
الذرة  ا الرة. 

فالذرة عبارة عن نواة أو بروتون حوله  لكرتونات تدور، كذلك 
يف الرة مشس تدور حوهلا الكواكب، وأرض ةدور حوهلا القمر، وعلى 

اررض أناس  اابيون ةدور حوهلم أناس خخرون، ةتثررون بم 
وةقلدو�م. 

حنن نرةد من املرأة املسلم  أن تكون مركزًا للبشر ... نرةدها يف 
كل ظة  من حياتا  اابي . 

فلتكوين مشًسا لآلخرةن وسط الةلم ، جتمعني حولك الناس. 
كوين مركزًا وامجعي حولك الناس. 

لماذا الحديث عن اإليجابية؟ 

للتغلب على هذه المظاهر: 
-  مهال الطاقات الكامن . 1
- شعور بعدم  مكاني  تطوةر الذات. 2
- النةرة السلبي  يف التعامل مع الناس. 3
- الشعور باخلوف من الفشل. 4
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- الشعور بثنه ليس لدةك جدةد تقدمينه. 5
-  عطاء قيم  زائدة لكالم الناس أو نقدهم. 6
- اهلروب من ارنشط  اليت حتتاج ملواجه  اآلخرةن. 7

ما هي الصفات التي تعتقدين أنك متميزة بها؟ 
كوين صرحي  واكتبيها سواء  اابي  أو سلبي ، واب أن تكوين 

يف منتهى الصراح  مع نفسك؛ مثالً : 
 طموح ، مبدع ، رقيق ، عصبي ، قلق ، مطمئن ، حنون ، صفتي:

حساس ، متثررة، خجول ، ضعيف . 
هذه أمثل  من الصفات فثنت مباذا تتصفني؟ 

مث اكتيب ما هي الصفات اإلاابي  اليت تطمحني أن تصلي 
 ليها. 

ما معنى كلمة إيجابية؟  
كلم  ذات معىن مجيل، وهلا معىن واسع ةشمل معاين العمل 

واظرك  واملسامه  يف النفع واملبادرة واإلصالح. 
وةتحدد معناه اخلاص باختالف ظروف ومسؤوليات كل امرأة 

على حدة، فاملرأة ذات الزوج واربناء الصغار ستكون يف قم  اإلاابي  
واملشارك  االجتماعي  بقيامها على أمور زوجها وبيتها وا�ماكها برتبي  

أبنائها، وصقل مهاراتم وتنمي  شخصياتم؛ فهي تساهم مسامه  
فعال  يف صناع  اإلنسان السوي يف جمتمعها. 

بينما ارمر خيتلف بالنسب  لغري املتزوج ؛ فال شك أ�ا تستطيع 
أن جتمع بني مسؤولي  رعاة  بيتها احملدودة، وقد ةتحقق ذلك 

باخنراطها يف جمال عمل له مردود مايل ووظيف  معين ، وقد ةتحقق 
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مبمارس  أنوام من أعمال الال اخلريي النسائي، وقد ةتطلب ارمر 
اخلروج من املنزل بضوابطه، وقد ال ةتطلب، فمجال العمل عن بعد 

 واسع. »العمل صدةق ارسرة«أو ما ةسمى حدةثًا بـ 
واملرأة اليت تعي واجبها وتنةم وقتها وتعرف قدراتا متارس 

أعماهلا بإاابي   ذ هي صاحب  رسال . 
من هي المرأة اإليجابية؟ 

سؤال مهم للغاة ؛ فكثري من الناس أساء فهم هذا املصطلح، 
فثوهم نفسه بثنه سيفعل ... وسيفعل ... ولكنه يف ارخري ةصطدم 

بالواقع وةواجه معوقات ال حصر هلا، وةواجه رفًضا من الغري. 
نعم ... رمبا ةسيء الغري فهمنا، ولكن بوسعنا أن نتخلص من 

. »اإلاابي  البناءة«هذه النقط  عن طرةق ما ةسمى بـ: 
المرأة اإليجابية:  

تعمل بصمت، تعرف من تستشري يف بداة  مشوارها، حتاول 
استعمال ارعمال اليت ال حتتاج فيها  ا الغري، وبعد ذلك تبدأ العمل 

مع أشخاص  اابيني، وحياولون  نشاء جيل وجمتمع  اايب!! 
املرأة اإلاابي  هي اليت ال ختجل وهي تعمل؛ فاخلجل نوم من 
الضعف؛ اإلاابي  أن تبين يف صمت دون أن توجهي لوًما رحد، 
فليس عندك الوقت لتوجيه اللوم، أنِت مشغول  بالعمل والبناء بكل 

طاقتك. 
اإلاايب متقدم والسليب متثخر ... ةقول ابن القيم رمحه اهللا: 

 ن مل ةكن العبد يف تقدم فهو يف تثخر، وال بد؛ فالعبد سائر ال «
واقف، فإما  ا فوق، و ما  ا أسفل، و ما  ا أمام، و ما  ا وراء، 
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وليس يف الطبيع  وال يف الشرةع  وقوف البت ، ما هو  ال مراحل تطوي 
أسرم طّي؛  ما  ا اجلن  أو  ا النار؛ فمسرم ومبطئ ومتقدم ومتثخر، 
وليس يف الطرةق واقف البت ، و منا خيتلفون يف جه  املسري ويف السرع  

ْحَدى اْلُكَبِر * َنِذيًرا ِلْلَبَشِر * ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن والبطء:  ِإنـََّها إلَِ
َم َأْو يـََتَأخَّرَ  ] 37-35 [املدرر: يـَتَـَقدَّ

ومل ةذكر واقًفا؛  ذ ال منزل بني اجلن  والنار وال طرةق لسالك غري 
الدارةن البت ، فمن مل ةتقدم  ا هذه بارعمال الصاظ  فهو متثخر 

. » ا تلك بارعمال السيئ 
ما الفرق بين المرأة اإليجابية والسلبية؟ 

هو الفرق بني الصفر والواحد الصحيح، والفرق بني الليل 
والنهار، والفرق بني اجلماد والكائن اظي؛ كالفرق بني الوجود والعدم، 

السلبي  هي العدم، وهناك خة  يف القرخن تتحدث عن الفرق بني 
َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال رَُجَلْيِن اإلاايب والسليب، كما يف قوله تبارك وتعاا: 

َأَحُدُهَما أَْبَكُم َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَالُه أَيـَْنَما يـَُوجِّْهُه َال 
يَْأِت ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط 

]. 76 [النحل: ُمْسَتِقيمٍ 
- بفتح الكاف- عبء على التمع وأهله، وهو »الَكل«و

السليب. 
 وامرأة تقوم بدورها يف بيتها ومسؤوليتها »كّل «هل تستوي امرأة 

يف جمتمعها وبالدعوة  ا دةن ربا؟ 
حنن ال نرضى أن تكوين امرأة كّل ، ولكن كوين ممن ةثمر بالعدل 

وهو على صراط مستقيم. 
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قد نقابل كثريًا يف حياتنا اليومي  يف املنزل ... يف العمل ... يف 
اجلامع  ... صدةًقا أو قرةًبا ... شرائح اجتماعي  متنوع  بثفكارها 

وتصوراتا. 
خياجلنا شعور بالسعادة كبٌري عندما نقابل  نسانًا له من الدراة  

واملعرف  الشيء الكثري الذي بدوره حوهلهلا  ا أعمال نفع با أهله 
ونفسه ووطنه. 

يف نفس الوقت نقابل الكثري من الشخصيات السلبي  بل شبه 
اخلالي  من أي  اابي ، ةعيشون يف هذه اظياة هامشيني ليس هلم رأي 

أو طموح. 
ولكن ةا ترى ما هي ارسباب اليت قد جتعل من الشخص 

 نسانًا سلبًيا؟ 
* قد ةكون السبب يف ذلك قل  جترب  الشخص يف هذه اظياة. 

* أو عدم بناء شخصيته بناء كامالً . 
* أو ر�م ةغفلون ما بداخلهم من مميزات، فهم هنا قد جعلوا 

من  اابياتم سلبيات. 
مث  ن هناك بشرًا ددهم ةرةدون أن تتحقق طموحاتم يف حبر 
بدون أمواج، ويف مساء صافي  بدون غبار أو غيوم ملبدة، ةرةدون أن 

ةكونوا  اابيني وتتحقق طموحاتم بثشياء سهل  جاهزة دون أي 
مبادرة أو  صرار. 

وهؤالء سيةلون سلبيني وةتفرجون دون حراك على القافل  وهي 
تسري. 
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اإليجابية مطلب إسالمي: 

ورمهي  صف  اإلاابي  واملبادرة يف حياة الفرد والتمع حتدهلث 
عنها القرخن ودعا  ليها يف خةات عدةدة وبثكثر من تعبري؛ فقد ورد 

ارمر باملبادرة واملسارع  وهي أهم خصائص اإلاابي  يف بعض 
َوُيَسارُِعوَن ِفي اآلةات، وأرىن على أهلها؛ كما يف قوله تعاا: 

َراِت َوُأولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحينَ  ]. 114 [خل عمران: اْلَخيـْ
 َنا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوا َنا َلُه َوَوَهبـْ فَاْسَتَجبـْ

َراِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َورََهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعينَ   ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ
]. 90[ارنبياء: 

َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها وةقول تعاا: 
].  133 [خل عمران: السََّمَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ 

وجاءت باإلشادة بكل عمل ةكون صاحبه سابًقا وأوالً يف فعل 
َال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل اخلريات، قال تعاا: 

ََرََجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكّال َوَعَد اللَُّه  ُأولَِئَك َأْعَظُم 
]. 10 [اظدةث: اْلُحْسَنى َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

كما أن ارحادةث النبوة  حتثنا على هذه القيم  العةيم ، 
 »إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها«: فيقول 

. »وإماطة األذى عن الطريق صدقة«وحدةث: 
وهل ترون إيجابية أكثر وأعظم من ذلك؟ 

واهللا تعاا قد علهلم خدم ارمساء وأسجد له املالئك  وجعله وذرةته 
خلفاء يف اررض، ووهبهم قدرات ومنحهم  مكانات لذلك؛ كما يف 

َََم اْألَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة فـََقاَل قوله:  َوَعلََّم َآ
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ِقيَن * قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا  َِ أَنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤَالِء ِإْن ُكْنُتْم َصا
ُهْم بَِأْسَمائِِهْم  ََُم أَنِْبئـْ ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم * قَاَل يَا َآ

َبَأُهْم بَِأْسَمائِِهْم قَاَل أََلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت  فـََلمَّا أَنـْ
]. 33-31 [البقرة: َواْألَْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 

َوِإْذ قَاَل  يقول صاحب الظالل في تفسيره لقوله تعالى:
. رَبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفةً 

هي املشيئ  العليا اليت تسلم هلذا الكائن اجلدةد زمام «يقول: 
هذه اررض، وتطلق فيها ةدةه، وقد وهب اهللا هذا الكائن اجلدةد من 

الطاقات الكامن  واالستعدادات املذخورة ما ةناسب هذه املهم  
الضخم ، حىت ال ةقع التصادم، وحىت ال تتحطم طاق  اإلنسان على 

. »صخرة الكون الضخم 
 ًذا ... اهللا تعاا كلف اإلنسان مبهم  ضخم ، وأعطاه 

 مكانيات ضخم  تتناسب مع املهم  ... وعلى اإلنسان أن ةؤمن 
بوجود هذه اإلمكانيات اليت وهبه اهللا  ةاها وةثق با ... وةقدرها 

وةستعرضها وةستثمرها. 
أنواع اإليجابية:  

اإليجابية نوعان:  
* ارول:  اابي  الفرد؛ واليت تشتمل على تطوةر نفسه وحتدةثها. 

* الثاين: تفاعل الفرد مع ارفراد وقضاةا جمتمعه ومشاركته يف 
صنع ارحداث. 

ويف كال ارمرةن خري، واظياة مليئ  بفرص اخلري، وجماالت 
التقدم كثرية، ولكن ةقل من ةتقدم لنيل املبادرة وقصب السبق، وحنن 



 
 12 كوني مركًزا

 
متفاوتون يف طرةق  استقبالنا ملثل هذه الفرص؛ فهناك الكسول 

الالمبايل الذي ال تزه الفرص؛ ذلك أن الكثريةن ترد على أذها�م 
أفكار جيدة، وتتوافر هلم ظروف مناسب  لإلداز والتقدم، لكن عوائق 

نفسي  تقعد بم عند االندفام واملبادرة؛ بينما ةفوز با الشجعان 
املبادرون. 

فاملبادرة ... هي عنوان النجاح، وهي طرةق التقدم، وسالح 
اغتنام الفرص واستثمار الةروف ... والفرد املبادر اإلاايب حيقق 

اإلدازات، وحيةى باملكاسب، وقد قيل:  
وةفوز باللذات كل مغامر 

كيف أكون إيجابية؟  
 مرة! »73«لن أطلب منك أن تكرري كلم   اابي  

ولن أطلب منك أن ختربي الناس أنك  اابي  لتكوين  اابي  ... 
أبًدا؛ هذا ضد املطلوب متاًما؛ لكي تكوين  اابي  اتبعي التايل: 

 ... ملاذا اليثس، ملاذا - عليك بث األمل والهمة في نفسك1
السلبي ؟ ملاذا ال أتغّري؟ ... قومي مبواجه  نفسك بصراح  واسثليها 

هذه ارسئل ، وانتةري منها اإلجاب  بصدق. 
؛ فإخالص الني  ةربطك - عليك بإخالص النية هللا تعالى2

باآلخرة وةربطك بالثواب، ومن مث فإنه ةدخل السرور  ا نفسك 
وةساهم يف رفع أدائك وعملك. 

ت أن تحققي أمًرا ما 3 - عليك أن تعلمي أنك إذا أَر
ِإنَّا َال ُنِضيُع   ن شاء اهللا تعاا: قال تعاا: – فإنك ستستطيعين

... احرص على ما «: ، قال الرسول َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال 
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من يتحرَّ الخير « وقال: »ينفعك واستعن باهللا وال تعجزنَّ ...
. »يعطه، ومن يتوقَّ الشر يُوقه

 وكيف وصلوا  ا ما وصلوا - اقرئي عن أحوال الناجحين،4
 ليه وتعلمي منهم، استفيدي من خرباتم، استشريةهم، خذي من 

أكثر من شخصي  صفات مميزة ترةنها. 
- قللي الكالم ... وأكثري العمل! 5
 وش أسوي؟ ما علينا منهم؟ وش دخلين أنا؟ أنا كاف  -6

كل هذه الكلمات احذفيها خريي وشري! ةعين أنا بغّري الدنيا؟ ... 
... حذفًا �ائًيا. من قاموسك 

مستويات اإليجابية في الدعوة في سورة الكهف: 
لدةنا سورة من القرخن نقرؤها كل ةوم مجع  ترشدنا  ا اإلاابي  

... وهي سورة الكهف. 
 ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن

]. 30 [الكهف: َعَمًال 
فَاْنطََلَقا َحتَّى وةقول سبحانه وتعاا عن موسى عليه السالم: 

ِإَذا رَِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقْـتَـَها لِتُـْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا 
]. 71 [الكهف: ِإْمًرا
 فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغَالًما فـََقتَـَلُه قَاَل َأقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْيِر

]. 74 [الكهف: نـَْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا
 فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا أَتـََيا َأْهَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها فَأَبـَْوا َأْن

َقضَّ فََأقَاَمُه قَاَل َلْو ِشْئَت  ُيَضيـُِّفوُهَما فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـْ
]. 77 [الكهف: َالتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا
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ثم يتحدث عن ذي القرنين ويقول:  

 َِحتَّى ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمس :86 [الكهف .[
 َِحتَّى ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمس :90 [الكهف .[
 ِْين ]. 93 [الكهف: َحتَّى ِإَذا بـََلَغ بـَْيَن السَّدَّ

السورة فيها أربع قصص كلها  اابي ، السورة أتت بكل 
مستوةات الدعوة وكل مستوةات اإلاابي . 

. »أهل الكهف«يف البداة  جتد شبابًا ةدعون امللك 
. »صاحب اجلنتني«مث رجالً ةدعو صاحبه 
. »اخلضر وموسى عليهما السالم«مث معلًما ةدعو تلميذه 

. »ذو القرنني«مث قائًدا ةعلم رعيته 
كل مستوةات اإلاابي  موجودة يف السورة؛ وهلذا نقرؤها كل ةوم 
مجع ، ةوم اإلجازة؛ لننطلق يف بداة  ارسبوم اجلدةد بإاابي  جدةدة. 

مناذج من اإلاابي :  
 لنا فيه القدوة وارسوة، واملتابع ؛ فالنيب رسول ارم  

 مليئ   اد أن حياته لسريته العطرة من قبل البعث  حىت وفاته 
باملواقف اليت تشري  ا  اابيته وتفاعله مع ارحداث احمليط  به، 

 مارّا عند الكعب  ووجد القوم خيتلفون فيما ومثال ذلك حينما كان 
بينهم على من ةضع اظجر يف موضعه فلم ةرتكهم وةـَُقلْ : ما شثين 

بم؟ بل وضع على عاتقه حل ذلك اخلالف. 
 جاءه أعرايب ةشتكي وبعد البعث ، ورغم عداء أيب جهل للنيب 

  ليه من أن أبا جهل قد أخذ ماله وال ةرةد رده عليه، فتقدم النيب 
دون تردد أو خوف، وطلب من أيب جهل بكل عزم أن ةعطي الرجل 
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حقه، وبالفعل أعطى الرجل حقه، وحني سئل عن سبب اضطرابه من 
لقد خيل يل أن أسًدا أراد أن « له مبال الرجل قال: مطالب  النيب 

. »ةلتهمين حينما دخل علي حممد
 رسالته بالبحث عن اإلاابيني، فدعا ربه أن بدأ رسول اهللا 

ةعز اإلسالم بإحدى العمرةن (عمر بن اخلطاب أو عمرو بن هشام). 
 أن ةبين جيالً كامًال، وبذلك نعرف كيف استطام الرسول 

وعندها نعلم كيف استطاعت أم  ال متلك من اخلربات سوى رعي 
الغنم، أن تكون خالل عشرةن عاًما أم  ترعى ارمم؟ 

«هاجرُ » والسعي: 
 ن العبادات يف اإلسالم كلها تدعوك أن تكوين  اابي ؛ 

كالسعي بني الصفا واملروة الذي نتثسى فيه باجر زوج   براهيم عليه 
السالم، واليت كان ميكن أن جتلس  ا جوار ابنها  مساعيل لتبكي؛ 
فاررض من حوهلا صحراء قاحل ، لكنها سعت واهللا سبحانه أطلق 

؛ فهي قد سعت مرهلاٍت »السعي«على حركتها بني الصفا واملروة كلم  
وتعبت يف سعيها، فتفجر املاء من حتت أقدام ابنها. 

 عاًما حلًما، رأى الرسول 21 فقد رأى وعمره عبقرية البخاري:
 ةضع قدمه على اررض والبخاري من ورائه، كلما رفع النيب  

قدمه من مكا�ا وضع حممد بن  مساعيل قدمه الصغرية مكا�ا، وظل 
ةكرر ذلك  ا أن استيقظ من نومه وتساءل عن معىن ذلك، ومسع 

ليت عندنا عامل ةستطيع فصل «معلمه يف اظلق  الدراسي  ةقول: 
ارحادةث النبوة  القوة  من الضعيف ، فيقدم لإلسالم خدم  عةيم ، 

. »وةكون قد مشى على خطى النيب 
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ففهم حممد بن  مساعيل البخاري تفسري اظلم. 

مل ةكن لدةنا قبل البخاري منهج صحيح للبحث العلمي ةؤكد 
صدق ارحادةث، لكنه وضع ذلك املنهج يف السن  النبوة . 

 »منهج علم الرجال«البخاري وضع منهًجا علمًيا دقيًقا امسه 
كيف ةقبل حدةث ذلك، وةرفض حدةث ذاك. 

حفظ مليون حدةث، ولكنه مل ةضع يف صحيح البخاري  ال 
سبع  خالف فقط. 

سبع  خالف أخضعها للمنهج العلمي الدقيق، وأصبح البخاري 
أعةم عبقري يف التارةخ يف علم استخراج معادن الرجال وكيفي  تدوةن 

العلوم. 
جامعة ال يصلي فيها أحد: 

يف  حدى اجلامعات كان مجيع الناس ال ةصلون، فالتحق بذه 
اجلامع  شاٌب، فثراد أن ةصلي، وعندما سثل عن املصلى أو املسجد 

علم أن ال أحد ةصلي، وعليه أن ةذهب  ا حيث الس اظارس 
الكبري يف السن يف اجلامع  ليصلي، حيث ةوجد ما ةصلي عليه. 

هل تدرون ماذا فعل؟ 
 

وقف يف وسط اجلامع  وأخذ ةؤذن للصالة ... ما هذه اجلرأة؟! 
فنةر له اجلميع على أنه جمنون واستنكروا الوضع ... وبعد أن 
أذن أخذ ةصلي لوحده، ويف اليوم التايل كان اظارس ةصلي معه يف 
وسط اجلامع ، وبعد فرتة كان هناك جمموع  من الطلب  ةصلون معه، 
وشيًئا فشيًئا كان اٍرساتذة والدكاترة يف اجلامع  ةصلون أةًضا، حىت 
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كثر العدد، وقال مدةر اجلامع  أن الصالة هكذا يف وسط اجلامع  

مةهر غري حضاري، فثمر ببناء مسجد. 
وما زال هذه املسجد حىت اآلن، وأْجُر كل من ةصلي فيه 

ةذهب هلذا الشاب دون أن ةنقص هذا من أجورهم شيًئا. 
محو أمية الكمبيوتر: 

مهندس برتول مصري امسه أمحد سامي، قرر املسامه  بإاابي  يف 
حمو أمي  الكمبيوتر لدى الشباب من أبناء وطنه، فثنشث مركز تدرةب 
على الكمبيوتر للشباب جمانًا، وبدأ مشروعه منذ عام مبشارك  عشرة 
من أصدقائه، ودحوا يف تعليم مائيت شاب خالل عام واحد جمانًا 

ودون أن ةتكلف هؤالء الشباب قرًشا يف دراستهم، أجادوا الكمبيوتر 
وأصبح عدٌد كبري منهم معلمني يف املركز لغريهم من الشباب لوجه 

اهللا. 
وحني علم أحد رجال ارعمال الكوةتيني مبشروعه اتصل به 

وقرر تكليفه باإلشراف على مشروم أكرب لتعليم الكمبيوتر يف الوطن 
العريب والبلدان اإلسالمي ، ةقوم الرجل الكوةيت بتثسيسه واإلنفاق 

عليه. 
هذه حمل   اابي  من حياتنا املعاصرة. 

سندي ويثربي: 
 ارمرةكي  تنتقل على »نوررو ةسرتن«سندي وةثريب من مدرس  

عرب  جمهزة باركسجني؛ حيث أصابا خلل بوظائف الرئ ؛ مما جعل 
%)، ومل متنع اإلعاق  سندي من حتقيق 27رئتها أقل حجًما بنسب  (

طموحاتا ومواصل  تعليمها اجلامعي  ا أن التحقت يف �اة  املطاف 
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مبجال التدرةس. 

) مليون أمرةكي مصاب باإلعاق ، 43وتعد سندي واحدة من (
، »أدا«وذلك طبًقا إلحصائيات مجعي  املعوقني ارمرةكيني 

ومشاركتهم يف اظياة اليومي  أصبحت أمرًا مثلوفًا، بل وتلقى ترحيًبا 
شدةًدا من التمع؛ ففي العقد املاضي وسع ارمرةكيون خفاقهم 

ونةرتم جتاه املعاقني، وزاد معرف  التمع بم، وةرجع ذلك  ا مجعي  
 بدأت هذه اجلمعي  نشاطًا مكثًفا للتوعي  1990 فمنذ عام »أدا«

بم. 
 هو أحد أعةم ارمثل  »أن كرةستوفر رةف«وتقول سندي: 

على اإلرادة اليت اب أن ةتحلى با اإلنسان املعاق؛ حيث أصابه 
شلل كامل امتد من العنق  ا باقي جسده يف حال  سقوطه من على 

، وقد أصبح مبثابرته 1995ظهر الفرس أرناء أحد العروض يف عام 
املتطوم ارول رحباث شلل العمود الفقري. 

 نين أشعر بتثرريي على كل «وتتحدث سندي عن نفسها قائل : 
من حويل يف املدرس ، وعلى اجلريان، وعلى الطالب؛ فالناس عندهم 
فضول لتتعرف علي، وأنا أرةد منهم أن ةقرتبوا مين، وهكذا ةتعرفون 

. »على  عاقيت وةعرفون طبيع  شخصييت
 تصورًا »سندي« عاًما مع اإلعاق  وضعت 13ومن خربة 

لكيفي  التعامل مع اإلنسان املعاق، وكيفي  التقرب منه والتعرف عليه، 
ال ختش ارسئل ، كن منفتًحا، تكلم مبا «فهي تنصح املعاقني قائل : 

ترةد، مث استمع جيًدا، ال تتثخر عن تقدمي املساعدة حيث ةُطلب 
منك، و ةاك واظكم املسبق على شيء خبصوص اإلعاق ، فمثالً كثري 
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من الناس ةةنون أن سبب  عاقيت التدخني، ولكنين مل أدخن سيجارة 
واحدة يف حيايت، وكل ما يف ارمر أنين مصاب  خبلل يف وظائف 

. »الرئ 
 الكثري من عملها؛ فعندما بدأت عملها »سندي«وقد تعلمت 

كمدرس ، كانت تعاين من عدم سالس  التعامل مع أجهزة التنفس 
وردود فعل الطالب يف نفس الوقت، ولكن مدةر املدرس  أخربها 

بضرورة شرح حالتها للطالب، فعندهم فضول وةرةدون أن ةعرفوا ما 
حيدث هلا، وهو أمر طبيعي. 

كلنا أصحاب  عاقات، «ولسندي حكم  بليغ  تقول فيها: 
بعضها مرئي وبعضها خفي، ولكن فكر اإلنسان وعقله مها فقط 

. »اللذان حيددان درج   عاقته
اإليجابية في حياة المسلمة: 

أين أثرك؟ 
كل من سار على هذه اررض ترك أررًا وعالم  على مروره! 
ولنا اليوم أن نتساءل: لك سنوات تتعلمني العلم، فثةن أرر 

عملك؟ 
ولك سنوات تصلني وتصومني، فثةن اررر يف النفس واجلوارح؟! 
ولقد قرأت كثريًا وحفةت كثريًا عن بر الوالدةن وحسن املعامل  

فثةن النتيج ؟ 
دعيين أذكر لك أمثل  على خدم  الدةن منها: طرح اآلراء النرية 
وارفكار اجليدة على أهلها، ومتابع  تنفيذها، وقد ألقى أحد املوفقني 

قبل سنوات كلم   ا أحد الدعاة وقال له: هذه اجلالي  اليت تقدر 
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باملالةني ملاذا ال اعل هلا مكان خيتص بدعوتا وتعليمها اإلسالم؟! 
ألقى هذه الكلمات على الداعي  وخرج ... وال ةُعرف من هو حىت 

اآلن؟! حينها سعى الداعي   ا تنفيذ هذه الفكرة اجليدة وطرق 
اربواب إلصدار ترخيص رول مكتب جاليات يف اململك  وكان له ما 

أراد، وزاد اليوم عدد املكاتب عن مائ  وعشرةن مكتًبا نفع اهللا با 
نفًعا عةيًما. 

فما رأةكم لو بقيت هذه الفكرة حبيس  رأس صاحبها؟! 
وأذكر هنا عمل امرأة كبرية حمب  للخري ةذكرها الشيخ عبد امللك 
فيقول: فقد كنت خارًجا من مك  املكرم   ا الرةاض يف رمضان العام 
املاضي وتوقفت للصالة يف مسجد أحد حمطات الوقود، وكان مصلى 

النساء جبوار مدخل الرجال، وقد جلست بني املدخلني امرأة عجوز كبرية 
وكان معها جمموع  من ارشرط  وجبوارها صغٌري لعله من أحفادها، وكلما 

رأت مصلًيا خارًجا أرسلت الصغري بشرةط من ارشرط  اإلسالمي  املوجودة 
لدةها كهدة ! وكان الشرةط الذي أرسلته  يل عن بر الوالدةن. فجزاها اهللا 

خريًا. 
فالدعوة حتتاج  ا قيام وجهد، وتعب ونصب، ةقول اهللا جل 

ثـُِّر * ُقْم فَأَْنِذرْ وعال:  ]؛ فثمره اهللا عز 2-1 [املدرر: يَاأَيـَُّها اْلُمدَّ
وجل بالقيام واجلهاد يف سبيل هذا الدةن. 

كيف تخدمين اإلسالم؟ 
- ختدمني اإلسالم:  ذا صح منك العزم وصدقت الني ، فإن 1

اهللا عز وجل ةبارك يف العمل اخلالص لوجهه الكرمي، حىت و ن كان 
قليًال، واإلخالص  ذا متكن من طاع  ما حىت و ن كانت قليل  أو 
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ةسرية يف عني صاحبها ولكنها خالص  هللا تعاا ةكمل فيه  خالصه 
وعبودةته هللا، فيغفر اهللا به كبائر كما يف حدةث البطاق . 

- ختدمني اإلسالم:  ذا عرفت الطرةق وسرت معه، الطرةق 2
، يف أمر الدعوة ومبتدئها املستقيم هو سلوك طرةق نبينا حممد 

ووسائلها وطرقها والصرب على ذلك مع الرفق بالناس ورمحتهم فهم 
مرضى املعاصي والذنوب. 

- ختدمني اإلسالم:  ذا استفدت من مجيع الةروف املتاح  3
واإلمكانيات املتوفرة، وهذه نعم  عةيم ؛ فكل الوسائل مباح   ال ما 
حرهلمه اهللا عز وجل وحنن ندعو بكل الوسائل املشروع  مراعني اردل  

الشرعي  واآلداب املرعي .  
- ختدمني اإلسالم:  ذا قدمت حظ اإلسالم على حةوظك 4

النفسي  واملادة ، خدم  هذا الدةن معناه قيامك ببذل الغايل والنفيس 
من مال وجهد ووقت وفكر وغريه. 

- ختدمني اإلسالم:  ذا سلكت سبل الدعاة والعلماء 5
املصلحني، فاستصحبت الصرب وحتمل التعب والنصب، فثنت يف 
عبادة عةيم  هي مهم  ارنبياء واملرسلني ومن سار على أررهم. 

- ختدمني اإلسالم:  ذا ابتعدت عن الكسل والضعف واخلور، 6
فإن هذا الدةن دةن العزمي  واهلم  والشجاع  واإلقدام، وال ةضر الدعوة 

 ال مخوٌل َكسول، أو متهوٌر جهول. 
- ختدمني اإلسالم:  ذا ربطت قلبك باهللا عز وجل وأكثرت 7

من الدعاء واالستغفار ومداوم  قراءة القرخن؛ فليس أنفع يف جالء 
القلوب وصقل اررواح وجعلها تعمل وال تكل، وتكدح وال متل من 
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اإلكثار من ذكر اهللا عز وجل، والتقرب  ليه بالطاعات ونوافل 

العبادات. 
- ختدمني اإلسالم:  ذا ارتبطت بالداعيات العامالت الاليت 8

هلن قدم صدق وجهاد معلوم يف نصرة هذا الدةن. 
- ختدمني اإلسالم:  ذا نةمت الوقت بشكل ةومي وأسبوعي 9

وشهري، فهناك أعمال تقضينها يف اليوم وأخرى يف ارسبوم، ورالث  
شهرة ، ورابع  سنوة ، مثال: 

اليومي: دعوة من ترةنهم كل ةوم. 
وارسبوعي: من تقابلينهم كل أسبوم. 

والشهري: مثل اجتمام ارسرة العائلي الشهري. 
وسنوي: مثل اللقاءات الكبرية السنوة  أو السفر  ا اظج أو 

العمرة وهكذا. 
- ختدمني اإلسالم:  ذا وهبته جزًءا من مههلك، وأعطيته جزًءا 10

من وقتك وعقلك وفكرك ومالك، وأصبح هو شغلك الشاغل ومهك 
ودةدنك، فإن قمت فلإلسالم، و ن فكرت فلإلسالم، و ن دفعت 

فلإلسالم، و ن جلست فلإلسالم. 
- ختدمني اإلسالم: كما وجدت بابًا من أبواب اخلري 11

سابقت  ليه، وسرت  ا اإلسهام بالعمل فيه، ال ترتددةن وال تؤخرةن 
وال تسوفني. 

تأملي نعم اهللا: 
كثريات اليوم شغلن أنفسهن يف غري طاع ، وبذهلرن أمواهلن يف 

غري طرةق مشروم! 
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 حداهن: أنفقت جل ماهلا يف فستان سهرة ظضور حفل زفاف 
صدةقتها. 

وأخرى: أضاعت عمرها بني القنوات والتجول يف ارسواق. 
ورالث : أخذت وقتها الصحف والالت. 

ورابع : ... 
 ةذهب هدرًا وةضيع سدى. – الوقت –والكنز الثمني 

لقد اشتغلت الكثريات بسفاسف ارمور، وضاعت منهن أنفس 
اللحةات وأمثن الدقائق يف غري ما خلقن له. 

جتدةن إلحداهن اهتمامات يف اللباس وخخر قصات الشعر، 
واملرور على املراكز التجارة ، واالهتمامات الدنيوة ؛ أخذ ذلك منها 

 جل وقتها وجهدها ودةنها!
أليس هذا أعةم اظرمان؟! 

مث أليس من أعةم نعم اهللا عليك أن صرفك طاعته واستعملك 
يف عبادته. 

 
معوقات اإليجابية: 

  ذا كانت هذه اآلف  اخلطرية - عدم إَراك خطورة السلبية:1
تنال منك وتسرح يف أعماقك وتؤرر يف بنائك فهل حاولت التخلص 

منها وحماربتها. 
كثري من النساء ال ةبذلن جهًدا يف عالج هذه اآلف  ... أتدرةن 

ملاذا؟ 
لعدم  دراك خطورة هذه اآلف . 
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 اليت سنبينها الحًقا -. –- عدم معرف  خطوات اإلاابي  2
- اخلجل: وهناك فرق بني اظياء واخلجل، اظياء هو أال 3

ترضى بثن تني نفسك بالرذائل، فتتعفف أن تينها باملعصي  أمام اهللا 
أو أمام الناس أو أمام نفسك. 

أما اخلجل فهو ارتباك ةصيب اإلنسان حني ةشعر أنه حمط 
أنةار الناس، فال ةستطيع أن ةؤدي واجبه، وال حىت ةقول رأةه من 

فرط االرتباك. 
- اخلوف من الوقوم يف اخلطث: بداة  النجاح غالًبا ما تكون 4

جترب  فاشل ، فلهذا ال ختايف من الوقوم يف اخلطث، وال ترتددي يف 
اقتحام جتارب اظياة وكرري احملاول . 

 »جربت، وما وجدت فائدة«- اليثس: ال تيثسي وال تقويل 5
ولكن جريب راني  ورالث  وال تيثسي من احملاوالت، رنك ال بد أن 

) قبيل ، كلهم رفضوه، 26 عرض نفسه على (تنجحي ... فالنيب 
) حماول  ةعرض نفسه وةعود بغري نتيج ، مث كان بعدها حادر  26(

اإلسراء واملعراج مث اهلجرة والنصرة مث الفتح املبني. 
احملاوالت الفاشل  هي اليت تقوةك، ومتهد لك طرةق النجاح. 

 فإن الةروف اخلارجي  الصعب  هي اليت - معوقات خارجية:6
حتول دون اإلاابي ، ولكن من قلبها ةنبثق النجاح. 

فإليك قص  ةوسف عليه السالم كمثال: 
 سن  ... 12ةرمى بالبئر وعمره 

ةبام عبًدا ملدة عشر سنوات ... 
وةدخل السجن ملدة سبع سنوات ... 
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هذه املعوقات أخذت من عمره أربعني سن ، وخيرج ةوسف عليه 
السالم من السجن وزةرًا القتصاد مصر الذي اعل الناس تثكل 

وتنجو من الاع . 
مقومات اإليجابية: 

- الثق  باهللا تعاا والتوكل عليه. 1
- فك القيود: هناك عدة قيود تكبلنا عن النهوض، وأخطرها 2

هي السلبي ، هلذا سنقول: ال للسلبي ، ونتحدث عن اإلاابي ، وهناك 
معنيان رن تكوين  اابي . 

أوهلما: حني ترةن الغلط تصححينه. 
رانيهما: حني ةتبادر  ا ذهنك شيء صحيح مل ةتحقق، اذهيب 

وحققيه دون أن تنتةري أحًدا. 
- الوعي واملعرف : كوين عارف  مبا تقدمني عليه، وال تتوقعي أن 3

تكوين منجزة وأنت ال تعرفني وال تتقنني؛ فاجلهل بالشيء هو أهم 
أسباب اخلوف منه وعدم القدرة على التعامل معه، فاقرئي واسثيل يف 

كل فرم تشعرةن أنك متيلني  ليه، وترةدةن دراسته حىت ال ختتاري 
بعشوائي ، وادخلي يف دورات تدرةبي  سلوكي  مادتا من اإلرشادات 

الرباني .  
- شحن اإلرادة: تنقصنا شحن اإلرادة، وطرةق  تفكري 4

جدةدة، أنت تستطيعني أن تنجحي  ذا سلكت طرق تفكري جدةدة 
هي مفتاح النجاح. 

) 1093 الذي اخرتم املصباح الكهربائي، لدةه ( »أدةسون«
 سن  فقط، وهذا أكرب تسجيل 15براءة اخرتام، توصل  ليها يف 
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لرباءات االخرتام يف تارةخ البشرة  من رجل واحد. 

سثلوه كيف صرت عبقرةًا؟ 
قال: أنا مل أكن عبقرةًا، بل كنت بليًدا يف مدرسيت، لكنين 

% جهًدا ومثابرة، هلذا صرت هكذا. 99% ذكاء، و 1امتلكت 
- القابلي  لالقتحام وتكرار احملاول : كلمات قاهلا أحد العلماء 5

باري  ةغن»: تقبلوا ارعمال «املتخصصني يف العلوم السلوكي  هو 
واملسؤوليات ارصعب بشوق، ورقوا أنكم لن تفشلوا، بل ستنهضون 
مبسئولياتكم اجلدةدة وتتعودون عليها بعد مدة، اللهم  ذا كنتم على 

ةقني من أ�ا فوق طاقتكم وخارج اختصاصكم وخرباتكم متاًما. 
حينما ةسثلك أحد: هل تةن أنك قادر على تويل مسؤولي  جدةدة؟  

قد ةعرتةك اخلوف بال سبب، فتقول لنفسك: الواقع أنين ال 
أستطيع النجاح يف هذا العمل، كيف أستطيع تعلم كل هذه ارشياء 
اليت اب أن أتعلمها؟  نين أشعر بثن مهامي رقيل  ... هذه مشاعر 

طبيعي  حينما ةتوا ارشخاص مسؤوليات جدةدة. 
هذا ةعين االستعداد والتهيؤ نفسًيا وعملًيا القتناص الفرص، 
 –ومن ناحي  أخرى فإن اإلنسان  ذا ما َسوهلف ومتاهل ومل ةبادر فإنه 

 قد ةفقد القدرة واإلمكاني ، –باإلضاف   ا احتمال فوات الفرص  
فيصبح التباطؤ والكسل من صفاته، فاستمرار حياته ليس بيده، كما 
ال ةضمن صحته واظفاظ على مستوى نشاطه ودوام وسائل وخليات 

اغتنم خمًسا قبل « ةقول يف حدةث: اظرك  عنده، والنيب 
. فال حنرم أنفسنا الكثري من »شبابك قبل هرمك«؛ منها: »خمس

ارجر، فهناك الكثري من الاالت اليت حنرم أنفسنا من اقتحامها؛ 
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نتيج  للخجل أو عدم الثق  بالنفس وبالقدرات الشخصي ؛ فالاالت 
مفتوح  للجميع من مجعيات خرية ، ومشاركات يف املؤسسات 

االجتماعي  املختلف ، أو املسامه  يف جلان كفال  ارةتام، وجماالت 
العمل التطوعي واخلدمي. 

اخلري كل اخلري ملن تفاعل مع بيئته احمليط  به؛ فارم  اإلسالمي  
كاجلسد الواحد؛ فيجب أن نكون  اابيني مع أنفسنا ومع جمتمعنا 

، ومع أمته اإلسالمي  يف »من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده«القرةب: 
فلسطني ويف أفغانستان والشيشان والعراق وغريهم، فنقرأ ونتابع 

أخبارهم، وندعو هلم ونتربم هلم مبا نستطيع؛ فمردود القيام بتلك 
ارنشط  ةعود باخلري عليه وعلى جمتمعه وأمته. 

- غريي مصطلحاتك السلبي : و ليك بعض املصطلحات 6
وبدائلها اليت بتكرار استخدامها ترسخ داخل النفوس الكثري من 
الصفات السلبي  اليت تعوق عن االنطالق واإلقدام واقتحام خفاق 

النجاح والتميز؛ فمثالً بدهليل قولك: 
هذا عمل صعب وهذه املهم  صعب  ... بـ: هذه املهم  ليست 

سهل  أن أقوم با. 
ال تغضب ......... بـ: هدئ أعصابك. 

كم كان هذا اليوم شاقًا ..... كم كان هذا اليوم مفعًما 
بالنشاط والعمل. 

ال أستطيع .... سوف أسعى وأحاول  ن شاء اهللا. 
أظن أنين سثدح ....  ن شاء اهللا سثدح. 

ال أعتقد أنه ةتحقق ....... خمل أن ةتحقق. 
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أشعر بكسل ........أحتاج  ا حرك  ونشاط. 

ال أخاف ........أنا شجام. 
أشعر بضعف .......اب أن أتقوى. 

أنت ضعيف .....حتتاج  ا مزةد من اجلهد والتمرةن. 
الكثريون ةستخدمون هذه املصطلحات أو بعضها؛ مما ُةكوهلن 

 حساًسا داخلًيا مبعان سلبي  كثرية؛ مثل: الدوني  والتشكيك يف 
القدرات الذاتي ؛ مما ةصيبه باإلحباط، وبالتايل عدم القدرة على 

اإلنتاج والعمل. 
خطوات نحو اإليجابية: 

- تعريف على نفسك: كوين نفسك، ال تنبهري بثحد، وال 1
حتاويل تقليد أحد، فكل ميسٌر ملا خلق له، و ذا حاولت أن تكوين 
شخًصا خخر فلن تستطيعي أن تصبحي ذلك الشخص، ويف نفس 

الوقت ستفقدةن نفسك. 
ال مانع أن تقتدي باآلخرةن يف بعض خصاهلم اظسن ، وأن 
تتخلصي يف نفسك من كل صف  سيئ ، حىت تصنعي يف النهاة  

أفضل مستوى لنفسك. 
اعلمي أن الكمال هللا وحده، فتقبلي أخطاء نفسك وزالتا، 

وحاويل  صالحها بدوء دون انفعال أو  حباط. 
حاويل أن توازين بني الرضا مبا قسمه اهللا لك من رزق يف 

قدراتك، وبني الطموح يف حماول  تنمي  هذه القدرة والوصول با 
رفضل مستوى. 

القدرات متنوع  وخمتلف ، جريب نفسك يف أكرب عدد من امليول، 
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والحةي  ا أي جمال تتجه نفسك: 
مهارات أدبي . 
مهارات فني . 

مهارات اجتماعي . 
مهارات علمي . 
مهارات دعوة . 
مهارات حبثي . 

مهارات خطابي . 
ال متلي من البحث عن نفسك، وال تتعجلي الوصول؛ فقدراتك 

كنز خمتبئ بداخلك، حيتاج جلهد حىت تصلي  ليه. 
واعلمي أن أحًدا لن ةكتشفك، بل أنت اليت ستكشفني 

نفسك، فإذا تباطثت فال تلومي  ال نفسك. 
- اتصلي باآلخرةن: فال شك أن خربتنا يف اظياة ليست كبرية 2

... وال ةشرتط أن نعرف كيف نتصرف يف كل ارمور لنكون 
.  »ال خاب من استشار«ناجحني ... تذكري دائًما أنه 

أخلصي نيتك هللا سبحانه، وال ختشي أحًدا سواه، وال تكرتري 
 ال بنةره سبحانه وتعاا لك. 

 أن تتمي بإرضاء اآلخرةن؛ رنك – بل من الواجب –ال مانع 
ال تعيشني جبزةرة مبفردك، ولكن هناك فارق بني أن تتمي مبشاعر 
اآلخرةن وخرائهم وتكوين لطيف  معهم، وبني أن تفقدي شخصيتك 

إلرضائهم. 
 ذا انتقدك اآلخرون فاستفيدي من النقد  ذا كان موضوعًيا، 
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ولكن ال تدعيه ةزلزلك وةفت يف عضدك. 

أما  ذا كان النقد غري موضوعي فال تلقي له باالً ...  
. »الذئاب تعوي والقافل  تسري«وتذكري: 

اعلمي أن البشر ليسوا مالئك  وال شياطني؛ فاستعدي أن 
جتدي فيهم اظلو واملر، واتصلي باجلميع وتعاوين مع اجلميع ... 

. »من أراد أًخا بال عيب فليكن بال أخ«ةقولون: 
 ذا كنت ترتبكني أو تتلعثمني أو تزداد نبضات قلبك عند 
مواجه  الناس أو اظدةث يف ميكروفون، فاعلمي أن هذا ارمر 

عالجه يف غاة  البساط ؛ هو يف كلمتني: التدرةب والتدرج. 
عرضي نفسك بالتدرةج للموقف الذي ترتبكني عنده، ودريب 

نفسك عليه مرات ومرات، وال تبدئي باملواقف الصعب  و منا السهل مث 
الصعب. 

ومن الطرةف أن أذكر لك أن أحد الدعاة املشهورةن على 
الفضائيات حيكي أنه كان ةعاين من هذه املشكل  - مشكل  اخلجل 

 هو عليه اآلن بالتدرةب  مث أصبح على ما–من مواجه  الناس 
والتدرج؛ مع االستعان  باهللا قبل كل شيء. 

  ن اظياة جتارب، وكل جترب  خترجني - تحملي المسؤولية:3
منها بدرس جدةد، فاحرصي على انتقاء التجارب اليت حتبني أن 

خترجي منها بدروس جدةدة ومفيدة ظياتك. 
 ن  عداد الفتاة نفسها لالنتقال ملنزل الزوجي  ةبدأ من  اابيتها 
ارسرة ؛ فال ةنبغي أن تعزل الفتاة نفسها عن والدتا؛ بل تشاركها 
مسؤولياتا؛ فهي اليوم مساعدة رب  بيت، وغًدا رب  بيت مع مرتب  
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الشرف. 
 ذلك يف عاملك اخلاص، يف غرفتك – عزةزيت الفتاة –تعوهلدي 

بتعاهد ترتيبها، خاص  عندما ترةدةن اخلروج من املنزل، خذي على 
نفسك أال تغادري البيت وغرفتك حتتاج  ا ترتيب. 

حققي داًحا وتذوقيه، امنحي نفسك فرص  للنجاح يف أي 
شيء مهما كان بسيطًا، مث تدرجي حنو داح أكرب. 

ال تبالغي يف جلد نفسك  ذا أخطثت أو فشلت أو حىت 
أذنبت، وال تتباطئي العودة؛ رن التثخري ال ةزةدك  ال  حباطًا. 

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من «: قال الرسول 
المؤمن الضعيف وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن 
باهللا وال تعجزن، وإذا أصابك شيء فال تقل: لو أني فعلت كذا 

. »وكذا، لكن قل: قدر اهللا وما شاء فعل
توقفي عن اخلطث بالقدر الذي تتعلمني منه الدرس، وتدريب 

كيف تُعدهللني مسارك وكيف تكون خططك مرن  تستوعب التغريات 
اليت قد طرأت.  

وقبل كل شيء: ال تنسى الدعاء، واالستعان  باهللا تعاا. 
) خطوة لكي تقللي من السلبية في حياتك والتسويف في 19(

إنجاز أعمالك؟ 
- خذي قدرًا كافًيا من النوم بدون  سراف وةكون على 1
وضوء. 
- استيقةي مبكرًا وال تكثري من التململ يف الفراش. 2
- ال تفوتك صالة الفجر. 3
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- ال تنسى أذكار الصباح فهي مفتاح السعادة ليومك. 4
- خططي برناجمك اليومي يف هدوء، خططي، رتيب، نةمي 5

... مث اعملي ...، و ةاك وتضييع الوقت على التخطيط والرتتيب، 
و ذا جاء وقت العمل بدأت بالكسل والنوم ... خططي جيًدا؛ 

فالتخطيط دليل الرؤة  الواضح  ... وكذلك اعل العمل منةًما. 
- احرصي على تنوةع برناجمك اليومي، على أن ةكون فيه 6

أشياء حمبب ، وتتوقعني بفعلها النسب  العالي  من النجاح. 
- انطلقي لتنفيذ برنامج مبتدئ  بدعاء اخلروج ودعاء الركوب. 7
- ابتسمي  ا كل من تلتقني با من ارخوات يف ةومك. 8
- احرصي على  داز عملك أوالً بثول؛ حبيث تتمكنني من 9

 �اء برناجمك مع �اة  ةومك حىت ال ةبقى منه شيء للغد، هناك 
أعمال بسيط  ميكنك البدء با، وُرّب عمل صغري نفع بعد توفيق اهللا، 

رّب عمل صغري كّربته الني ، ورب عمل كبري صغرته «وتذكري: 
، حاويل أن تزةدي يف عطائك ةوًما بعد ةوم، فرتة بعد فرتة. »الني 

-  ذا عدت ملنزلك فداعيب من تلقينه من أهل وأطفال مع 10
 حضار بعض اهلداةا التشجيعي  بني الوقت واآلخر. 

- ضمين برناجمك وقًتا للراح  واالسرتخاء أو النزه . 11
- شاركي أسرتك والصدةقات يف مناسباتم بالطرةق  12
املناسب . 
- ختلصي من النةرة  السلبي  لنفسك، وجتنيب نفي اظظ 13

. »أنا ما يل حظ، فاتت عليهل الفرص«عنها 
- حاويل أن تنشري املفاهيم اإلاابي  اليت تعلمتها فيمن 14
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حولك وحتذةرهم من السلبي  وما تـَُعود به عليهم، وعلى التمعات 

من ضعف َوَوهن! 
- ال تنتةري الشكر من أحد، وال تنتةري الثناء من أحد، 15

انتةري الثواب وانتةري النتائج ... هذا هو ما ةستحق االنتةار. 
ال تنسي «- يف خضمهل هذه ارعمال اظماسي  واملمتع  16
 ... فلنفسك عليك حق، ورهلك عليك حق، فثعطي كل »نفسك!

ذي حق حقه. 
- رافقي املبدعات املميهلزات الداعيات العامالت: الرفق  17

مؤررة جًدا، ال تنقل العادات فقط بل املشاعر والطاقات فكوين دائًما 
معهم. 

- تصريف بثق ، وانتبهي من االحباطات واطردةها. 18
اللهم اهدين رحسن ارعمال وارقوال «- الدعاء: 19

وارخالق ال ةهدي رحسنها  ال أنت، واصرف عين سيئها ال 
. »ةصرف عين سيئها  ال أنت

حل الواجب:  
الواجب بسيط جًدا جًدا ...!!! 

عاهدي نفسك أن تعملي كل ةوم عمالً  اابًيا واحًدا على 
ارقل، وال حتتقري أي عمل، مث دونيه  ن شئت لرتاقيب مراحل 

خطواتك حنو اإلاابي .  
املهم: التوكل على اهللا مث التصميم والعزمي  واهلم ، وهي 

أساسيات النجاح والتفاعل اإلاايب، مث الوقوف على مدى ما حنققه 
من طموحاتنا، ال ننسى عامل الثق  بقدراتنا و مكانياتنا؛  ذ  نه هو 
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اظافز القوي الذي ةسهل علينا محاسنا و قدامنا لنقف جنًبا  ا جنب 
القتحام منابر النجاح وهدم أسوار الفشل ... واهللا املوفق واهلادي  ا 

سواء السبيل. 
 عداد 

أمساء بنت راشد الروةشد 
املشرف  العام  على موقع خسي  اإللكرتوين 

ومركز خسي  لالستشارات 
www.asyeh.com 

 11511 الرةاض 40713ص.ب 
 asma@asyeh.comالربةد اإللكرتوين: 

  

http://www.asyeh.com/
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